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KSP is al jarenlang marktleider in aanleg en 
onderhoud van trapveldjes en speeltuinen. 
Voor de valdemping wordt altijd ProPlay 
gebruikt. Directeur Joost Sweep legt uit waar-
om: ‘Schmitz Foam Products stelt hoge eisen 
aan de eigen productkwaliteit. De dikte en 
valdempende kwaliteit van de geproduceerde 
shockpads worden op de fabriek getest. Dat 
maakt het werken voor ons veel gemakke-
lijker.’ Mochten er op locatie alsnog twijfels 
rijzen, dan is de batch makkelijk te herleiden. 
‘Elke plaat is traceerbaar. Samen met Schmitz 
Foam Products kunnen we dan snel actie 
ondernemen.’ Sweep wijst erop dat alle pro-
jecten van KPS moeten voldoen aan de eisen 
zoals die zijn vastgelegd in de norm NEN-EN 
1177:2018+C1:2019. ‘Het is ons bestaansrecht 
dat we voldoen aan de norm die de kritische 
valhoogte voor valdempende bodemop-
pervlakken van speelplaatsen bepaalt.’ Ook 
de unieke puzzelstukvorm is een belangrijke 
reden waarom KSP graag met ProPlay werkt. 
‘Doordat de stukken in elkaar haken, kunnen 
we beter één geheel creëren. We hoeven dus 
niet aan de slag met lastige tape of andere 
hulpmiddelen om een goede, valdempende, 
ondergrond aan te leggen.’
ProPlay wordt gemaakt van schuim met een 

gesloten celstructuur. ‘Daardoor nemen de 
platen geen water op, maar vloeit het recht-
streeks naar de ondergrond.’ ProPlay staat dan 
ook bekend om zijn uitstekende waterafvoer. 
‘Dankzij deze shockpad zijn onze speeltuinen 
en trapveldjes altijd snel droog. Daarom kun-
nen kinderen na een regenbui vrijwel onmid-
dellijk weer veilig buiten spelen.’

Circulair product
Een andere belangrijke reden waarom KSP 
ProPlay verkiest, is dat het een circulair product 
is. ‘Circulariteit zit in ons DNA; wij hebben de 
ambitie om het duurzaamste ondergronden-
bedrijf van Nederland te worden. Omdat we 
steeds vaker merken dat ook onze klanten 
behoefte hebben aan een circulair product, 
zijn wij erg kritisch bij de keuze van onze com-
ponenten’, zo merkt Sweep op. ‘Omdat ProPlay 
is gemaakt van gerecycled schuim, draagt 
de shockpad bij aan de reductie van de CO2-
voetafdruk bij een project’, zegt Ron Lokhorst, 
exportmanager bij Schmitz Foam Products. ‘Onze 
ProPlay wordt gemaakt van polyethyleen schuim-
restanten uit hoogwaardige industrieën. Vaak 
gaat het om productierestanten of voorraden die 
overtollig zijn. Het ingenomen schuim wordt 
zorgvuldig geïnspecteerd, voordat het tijdelijk 
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wordt opgeslagen bij de fabriek van Schmitz 
Foam Products in Roermond.’ Inmiddels is er 
een goed functionerend netwerk van ’s werelds 
grootste foamproducenten en -verwerkers. ‘Dat 
zorgt voor een constante aanvoer van grond-
stoffen. Daardoor hebben wij altijd voldoende 
voorraad om onze opdrachtgevers het hele jaar 
door van shockpads te voorzien.’

Nauwe samenwerking
Schmitz Foam Products neemt ProPlay-platen 
die niet meer worden gebruikt ook weer in. 
Door deze oude platen te hergebruiken voor 
andere toepassingen of voor de productie 
van nieuwe foamproducten, ontstaat er een 
circulair geheel. ‘Op die manier helpen wij ook 
om het gebruik van fossiele brandstoffen te 
verminderen.’ Om de platen op de juiste manier 
aangeleverd te krijgen zodat Schmitz Foam 
Products ze goed kan verwerken, zijn partners 
zoals KSP erg belangrijk. ‘Zij vertellen ons precies 
hoe we ProPlay-platen die bij renovaties terug-
gewonnen zijn opnieuw moeten aanleveren. 
Vandaar dat wij de platen tegenwoordig op 
locatie schoonmaken en zo schoon mogelijk naar 
de fabriek in Roermond zenden’, zo licht Sweep 
toe. KSP en zijn dealers profiteren zelf ook van 
deze wisselwerking. ‘Doordat bij onze projec-
ten weinig tot geen afval meer geproduceerd 

wordt, is onze werkmethode nu duurzamer. 
Daarnaast hoeven wij geen stortkosten bij onze 
klanten in rekening te brengen voor de oude 
valdemping.’ Lokhorst wijst erop dat beide par-
tijen ook op andere fronten samenwerken om 
de CO2-voetafdruk terug te brengen. ‘KSP heeft 
door het hele land depots waarvandaan de dis-
tributie plaatsvindt. Door bestellingen en leve-
ringen zo goed mogelijk op elkaar af te stem-
men, rijden wij alleen met volle vrachtauto’s en 
leveren we af op het dichtstbijzijnde depot van 
KSP bij het project. Zo blijft de uitstoot van CO2 
maximaal beperkt.’

Familiebedrijven
Zowel KSP als Schmitz Foam Products is een 
echt familiebedrijf. ‘Juist in een tijd waarin 
thema’s als duurzaamheid en milieu steeds 
belangrijker worden, heeft het meerwaarde om 
met familiebedrijven in zee te gaan’, zo merkt 
Sweep op. ‘Doorgaans zijn juist familiebedrij-
ven als eerste bereid om hun nek uit te steken 
bij thema’s die ons allemaal raken.’ Volgens 
Lokhorst geldt dat ook voor de kwaliteit en 
duurzaamheid van het product. ‘Omdat de 
familie Schmitz letterlijk haar naam heeft ver-
bonden aan het product, heeft ze altijd hoge 
eisen gesteld aan de kwaliteit die we leveren. 
Dat betaalt zich nu uit. ProPlay wordt inmiddels 

al ruim 30 jaar over de hele wereld succes vol 
toegepast. Mede daardoor kunnen wij een 
levensduur garanderen die langer is dan die 
van menig speeltuintje of trapveld. Er zijn 
genoeg praktijkvoorbeelden die laten zien dat 
ProPlay ook na 25 jaar nog altijd functioneert.’ 
Dat stelt ook Sweep van KSP gerust. ‘Het gaat 
om kinderen die op onze trapveldjes en in onze 
speeltuinen spelen; die wil je de beste oplos-
sing bieden die mogelijk is. Niet alleen voor 
hun veiligheid, maar ook met het oog op hun 
toekomst.’
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